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  ضاثِ 
 ضاثِ دووًَ
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 ثًَؼُكِ
 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيها حممد وآله وصحبه وسلم ، أما بعد:

بُ دَبًَت بُسَو ثريواٌُوَ ديَت ، ئًَىُؾ  يَض ئُوَ واٌطِ سَِوُصاٌِ ثريؤصخىيٍَُسّ بُسِ
ثشِ ئًىاٌُوَ ثًَؼىاصّ لًَبكُيَ ، ضىٌكُ ئًُ واٌطُ ثريؤصَ واٌطِ دلًََكٌ خؤػحالَِ و 

بُالًَ ئًُ سَِمحُت و لًَخؤؾ بىوٌُ ، سَِمحُت و لًَخؤؾ بىوٌِ خىاّ طُوسَيُ بؤ بٌُذَكاٌِ 
اقِ ب وخىاّ طُوسَ بُ بُسؤرووبىوُ بؤ ئُو كُطاٌُيُ كُ ُِلَذَطنت بُ طىيَشِايُلَِ كشدٌِ 

 . عًبادَتُكاٌِ تش لُ ٌىيَزو صَكات و كشدَوَ ضاكُكاُ
بُ ثًَىيظتي صاٌِ ُِلَبظتي بُ كؤكشدٌُوَو ئاوادَكشدٌِ بابُتًَك كُ باغ لُ ئُحكاً و 

ُ بكات لُ طىٌُت و وادبات و ُِلَىَػًٍَُسَوَكاٌِ ، بؤ ئُوَّ وئادابُكاٌِ بُسِؤروو بى
صاٌظتِ ثًَؼىاصّ لًُ واٌطُ ثريؤصَ بكُُ و وىطىلَىاٌاُ بُ ضاوسِؤػٌُِ و بُػًَىَيُكِ 

 . تىوػِ ُِلَُ و تاواُ ٌُبَ تًايذا
 (ئُحكاوُكاٌِ بُسِؤرووبىوُ)

 سِوكٍُكاٌِ سِؤروو
سِؤرووّ واٌطِ سَِوُصاُ ثًَك ِاتىوَ لُ دوو سوكَ ، ُِس كُطًَك ئًُ دوو سِوكٍُّ لُ 

ٍُؾ بشيتني لُواٌُّ ئًُ دوو سِوكلَُ و دسوطت ًٌُ ، سِؤريُكُّ دا ٌُبًَت ئُوا سِؤروَكُّ بُتا
 خىاسَوَ:

دَبًَت لًُ سِؤرووطشتٍُ دا  وُبُطت : طؼت ػُوَكاٌِ واٌطِ سَِوُصاُلًٌُُت ًٍَِاُ بُ دهَ .1
 . سِياو طىوعُ ٌُبًَت اوٌُذّ خىاّ طُوسَ بًَت ، وُبُطتتٌُّا سَِص

يَاَم َقبَْل )دَفُسوىيَت:  ثًَغُوبُسّ خىا  ِْىِع الِصِّ صحَح أبٌ  (امَْفْجِر فَال ِصيَاَم َلج َوْي لَْه ُيج

 .8112داود : 
سِؤروو بىوُ ثًَؽ باٌطِ بُياٌِ ، ئُو كُطُ بُ واتُ: ُِس كُطًَك ًٌُتِ ئاوادَ ٌُكات بؤ 

 سِؤرووّ بؤ ًٌُ.
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)سَِمحُتِ خىاّ لًَبًَت( دَلًََت: ٌُِذيَك لُصاٌاياُ دَلًَََ ُِس كُطًَك  عثيمنيػًَخ ابَ 
لُيُكًُ ػُوّ واٌطِ سَِوُصاُ ًٌُتِ ًٍَِا ئًُ ًٌُتُّ كًفايُتُ بؤ طؼت سِؤرووَكاٌِ تش 

 ،ثضشِاٌِ سِؤروَكُّ بُ وُسدًَك لُ دواّ يُكرتياُ بطشيَت و ًِض ػتًَك ٌُبًَتُ ِؤكاسّ 
، كاتًَك دَطت بُبُسِؤرووبىوُ دَكاتُوَ  اُ بُِؤٍ عىصسيَكُوَ ثضشِاؤريَكًالًَ ئُطُس سِبُ

 .2كتاب االعتكاف: و كتاب الصَام .دَبًَت دووباسَ ًٌُتُكُّ بًًٍََّتُوَ 
خىاسدُ و خىاسدٌُوَيُك واتُ واصًٍَِاُ لُطؼت دؤسَ .خؤطشتٍُوَ لُخىاسدُ وخىاسدٌُوَ :2

 . 832الوجَس فٌ فقه السٌة والكتاب العسٍس:  . لُ دواّ باٌطِ بُياٌِ تا خؤس ئاوابىوُ
 (ُِلَىَػًٍَُسَوَكاٌِ سِؤروو)

ُِس كُطًَك بُبَِ لُ بري ضىوُ و بُ ئاسَصووّ خؤّ  خىاسدُ و خىاسدٌُوَ بُ عُوذّ : 1-2
ػتًَك خبىات ياُ خبىاتُوَ سِؤرووَكُّ بُتاهَ دَبًَت و دَبًَت دواّ سَِوُصاُ بًطشيَتُوَ ، 

ػتًَكِ خىاسد ياُ  ضىوُ ، ياُ بُ ُِلَُ ، ياُ بُ ئًكشاَبُالًَ ئُطُس كُطًَك بُ لُبري 
 . 111الفقه الوَسر وأدلته : . كُفاسَِتِ بؤ ًٌُ خىاسدَوَ سِؤرووَكُّ دسوطتُ و طًَشِاٌُوَو

ِ )وَ دَفُسوىيَت:  ثًَغُوبُسّ خىا  :خؤ سِػاٌذٌُوَ بُ عُوذّ  -3 ءج َو ٍج امََْقْ ْي َذرََغ
ٍِ ْقََظاءفَنَيَْس   صائه    .2823صحَح الجاهع:  ( وَوْي اْسجََقاَء فَنْيْقِض  ، َغنَيْ

َكٍُ سِؤروو كُبُسِؤرووبىوذا ويظتِ خؤّ لُكاتًَكػاٌُوَّ ِات بُبَِ واتُ: ُِس كُطًَك سِ
، وَ ُِس كُطًَك خؤّ سِػاٌذَوَ بُ ويظتِ خؤّ  ٍ لُطُسًٌُشِاٌُوَّ ئًُ سِؤرووَدسوطتُو طًَ

 . طشيَتُوًَبا ب)ئًُ كُطُ سِؤرووَكٍُ ػكاوَو( 
َتًَك لُ سِؤراٌِ واٌطِ ُِس ئافش :حُيض و ًٌفاغ(تىػبىوٌِ ئافشَت بُ خىيٍَِ ) 4-5

، ئًُ ت ذا تىػِ ُِس يُك لًُ دوو دؤسَ خىيٍَُ بًَت ئُوا سِؤرووَكُّ بُتاهَ دَبًَسَِوُصاٌ
 . دؤسَ ئافشَتاٌُ لًُ كاتاٌُدا دَبًَت سِؤروَكُياُ بؼكًٍََ و دواّ سَِوُصاُ بًطشٌُوَ

ذا بضٍُ الّ يُكرتّ و دىوت شديَك لُ سِؤراٌِ واٌطِ سَِوُصاٌُِس رُ و وًَ دىوت بىوُ : -6
وَ ، وَكُياُ بطشٌُوئُوا سِؤرووّ ُِسدوكًاُ بُتاهَ دَبًَتُوَو دَبًَت دواّ سَِوُصاُ سِؤر بنب ،
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،  (ئاصاد كشدٌِ كؤيمُيُكِ باوَسِداس)بذات ، كُ بشيتًُ لُ وَ دَبًَت ثًاوَكُ كُفاسَت 
بُسِؤروو (دوو واٌط بُبَِ ثضشِاُ)ئُطُس تىاٌاّ ٌُبىو ياُ دَطتِ ٌُكُوت ، ئُوا دَبًَت 
 . (ػُطت فُقري تًَش بكات)بًَت ، وَ ئُطُس تىاٌاّ بُسِؤروو بىوٌِ ٌُبىو ئُوا دَبًَت 

: لُ سِؤراٌِ واٌطِ سَِوُصاُ  دَطت ياُ بُغُيشٍ دَطتدَسخظتٍِ ئاوّ وٌُِ بُ  -7
دَلًَََ ئًُ كشداسَ سِؤروو بُتاهَ دَكاتُوَ، وَ دَبًَت دواّ سَِوُصاُ صاٌاياُ  ٌُِذيَك لُ

 . 11/822هجووع فتاوى ابي باز :  . ًٌُ دسيَتُوَ بُالًَ كُفاسَتِ بؤشًَبط سِؤرووَكُ
ساوُ ُِلٍَاوَػًَتُوَو ُدَلًَََ سِؤروو بًُ كشداسَ ٌادسوطت و ح ٌ تشصاٌاياٌ ٌُِذيَك لُبُالًَ 

 (.8/882( وسبل السالم )284 /212توام الوٌة ) . بؤ ًٌُ وَ طًَشِاٌُوَو كُفاسَِتًؼٌ
 (سِؤرووّ ئافشَتِ حاوًمُ و ػريدَسحىكىِ )

ئُو ئافشَتاٌُّ حُومًاُ ُِيُ ياُ ػري دَدٌَُ وٍذالَُكاًٌاُ ئُطُس ِاتىو سِؤرووطشتَ 
دسوطتُ بُ سِؤروو ٌُبَ بؤياُ وُتشطِ و صياٌِ ُِبىو بؤياُ ، ياُ بؤ وٍذالَُكاًٌاُ ، ئُوَ 

 . ٌُبىو بؤ خؤياُ و وٍذالًَاُ ئُوَ وادبُ لُطُسياُ بُ سِؤروو بنب ئُطُس وُتشطٌ، بُالًَ 
دَتىاٌَ ،  ذوٍذالًَاُ سِؤريُكُياُ ػكاٌ اتًَك بُِؤّ وُتشطِ طًاٌِ خؤياُ ياُدا ُِس ك

عبذاهلل ّ كىسِّ  ، بُبُلَطُّ ئًُ فُسوىودَ طُحًحاٌُ ، تٌُّا فًذيُ بذَُ و ٌُيطشٌُوَ 
احلاملج ىلع ًفسُا ،  )إذا خافِت : فُسوىويُتٌ ،  لًَيبَ(عباغ )سَِصاّ خىاّ طُوسَّ 

ِّ يِم مسكيٌاً ، وال  واملرطعج ىلع ودلَا يف رمظان قال: يجفطراِن ، ويجطػىاِن ماكَن ُكج
 .2/11صحَح علي شرط هسلن ، )االرواء(:  . صِواً( نِ اييقظ

ػريدَس تشطا لُ واتُ: ُِس كاتًَك ئافشَتِ حاوًمُ تشطا لُ ٌُفظِ خؤّ ، وَ ئافشَتِ 
فُقري  ، ئُوَ سِؤرووَكُياُ دَػكًٍََ ، وَ خىاسدُ دَدَُ بُ ذاّ لُ واٌطِ سَِوُصاٌكُوٍذالَُ

( وَ ؤريَك دَبًَت فُقرييَك تًَش بكُُ)واتُ: بُساوبُس ُِس سِلُ دًاتِ طؼت سِؤريَكًاُ
 . طشتٍُوَياُ بؤ ًٌُ
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)احلاملج واملرطعج ثجفطرج : وياٌُو عبذاهلل ّ كىسِّ عىوُس فُسوى وَ عبذاهلل ّ كىسِّ عباغ
 . 2/84:  إرواء الغلَلصححه األلباًٌ فٌ  . وال ثقىض(

واتُ: ئافشَتِ حاوًمُ و ػريدَس ئُطُس وُتشطًاُ ُِبىو سِؤرياُ دَػكًٍََ و ٌايطشٌُوَ 
 . )تٌُّا داٌِ خىاسدًٌاُ لُطُس(

و ًٌى( بشيٍر بذسيَت بُ  كًمؤبُس ُِس سِؤريَك )يُك ـ وَ ضؤًٌُتٌ فًذيُ داٌُكُ دَبًَت بُساو
( كًمؤ بشيٍر بكشيَت بُ فًذيُ ، وَبشيٍذُكُؾ 45( سِؤر بىو دَبًَت )30، ئُطُس )فُقريِاُ 

 دَبًَت لُو دؤسَ بًَت كُ صؤسيٍٍُ خُلَك بُكاسٍ دًًٍَََِت ٌابًَت بشيٍذًَكٌ صؤس خشاخ بًَت .
 (بذات ئُو ػتاٌُّ دسوطتُ و حُالَلَُ بؤ كُطِ بُسِؤروو ئُجناوًاُ)

 ٌُِذيَك لُ ِاوَالٌَِ ثًَغُوبُسّ خىا  : اكشدُ بُ وُبُطتِ فًٍَك كشدٌُوَئاو بُ خؤ د.1
ئاوّ بُطُس طُسّ خؤيذا دَكشد لُوكاتُّ بُسِؤروو بىو بُِؤّ  دَلًَََ: ثًَغُوبُسّ خىا 

 .8428صحَح سٌي أبٌ داود :  . تًٍَىوَتِ ياُ طُسوا

دَبًَت بُ  صيادَسَِوّ و ُِلَىزيٍِ تىوٌذ بُالًَ بُبَِ :وَسكشدُ  لىوتئاو لُ دًَ و .2
 . ػًَىَيُكِ وا بًَت ئاو ٌُضًَتُ خىاسَوَ

ٌُِذيَك لُ صاٌاياُ دَلًَََ: حًذاوُكشدُ لُ كاتِ بُسِؤروو بىوُ دسوطتُ  .حًذاوُكشدُ :3
 .كُ كُطُ ٌُبًَتُ وايُّ صياُ و الواصّ ئُطُس

 بُ بُلَطُّ ئًُ فُسوىوداٌُ ، عبذاهلل  ّ كىسِّ عباغ )سَِصاّ خىاّ طُوسَّ لًَبًَت( 
ِ صائه    انلب   )أن  : فُسوىويُتٌ   .1131أخرجه البخارً :  . (إْحجََجَه َو

 . ُ بُسِؤروو بىوحًذاوُّ كشد لُكاتًَكذا ك واتُ: ثًَغُوبُس 
 .131االرواء :  . (واملحجِمج  احلاجهج  )أفطرَ فُسوىودَّ:  وَ طُباسَت بُ

واتُ: ئُو كُطُّ حًذاوُ دَكات و ئُو كُطُّ حًذاوُّ بؤ دَكشيَت سِؤرووّ ُِسدوكًاُ 
دَػكًَت ، ػًَخ الباٌٌ سَِمحُتِ خىاّ طُوسَّ لًَبًَت ، دَلًََت: ئًُ فُسوىودَيُ حىكىُكُّ 



6 

 

 : سوىويُتٌفُو  وٌُظىخُ بُو فُسوىودَيُّ ئُبى طُعًذّ خىدسّ سِيىايُتِ كشدووَ
 
َ
 .2/22اإلرواء :  لنصائه( جاوةِ يف احل انلبُّ  َص خَ رْ )أ

ٌُِذيَك لُ صاٌاياُ سِيَطاّ داوَ بُ حًذاوُكشدُ بؤ كُطِ بُسِؤروو ،  واتُ: ثًَغُوبُس 
خىيََ بُخؼًًٍؽ بؤ كُطاٌِ ثًَىيظت بُخىيََ دسوطتُ ئُطُس وُتشطِ الواصّ و صياُ  دَلًَََ

 .112الفقه الوَسر وأدلته :  . ٌُبًَت بؤ خىيََ بُخؼُسَكُ
واض كشدٌِ و خؤطُياٌذٌِ ثًاو بُ خًَضاٌُكُّ بُ وُسدًَك بُطُس ٌُفع و ػُِىَتُكُّ .4

خًَضاٌُكاٌِ واض دَكشد و خؤّ  عائؼُّ دايكِ باوَسِداساُ دَلًََت: ثًَغُوبُس  :صالَبًَت 
 .لًُ كاتُدا صؤس  خؤ طشبىو  ثًَذَطُياٌذُ لُ كاتًَكذا كُ بُ سِؤروو بىو ، بُالًَ ثًَغُوبُس 

 .1142، وهسلن :  1182أخرجه البخارً : 

بىو ثاػاُ ٌُّ تىاٌِ بُ  ئُطُس كُطًَك بُ ػُو ثًَؽ باٌطِ بُياٌِ تىوػِ دٌُابُت .5
ؤ ئُو كُطُ دسوطتُ دواّ باٌطِ بُياٌِ طُسّ ّ بؼىات يُكظُس باٌطِ بُياًٌذا بثُلُ طُس

لُ خُويذا تىػِ دٌُابُت  روَ ُِسوَِا ئُطُس كُطًَك بُ سِؤ ،بؼىات و سِؤرووَكُّ دسوطتُ 
 . دَسبكاتبىو سِؤرووَكُّ دسوطتُ ، بُالًَ دَبًَت بُ ثُلُ غىطمِ دٌُابُت لُطُسخؤّ 

دسوطتُ بؤ كُطِ بُسِؤروو طًىاك بُكاس بًًٍََّت ، ضىٌكُ ًِض  .بُكاسًٍَِاٌٌ طًىاك :6
 . بُلَطُيُك ٌُِاتىوَ ٌُِِ لُ بُكاسًٍَِاٌِ طًىاك بكات لُكاتِ بُسِؤروو بىوُ

 .، بُالًَ بُ وُسدًَك ٌُضًَتُ خىاسَوَ  خىاسدُتاً كشدٌِ .7

وغضّ ٌُبًَت ، ضىٌكُ ًَِض و تىاٌا دَداتُ وشؤظ و ، تٌُّا دَسصّ  بُكاسًٍَِاٌِ دَسصّ.8
 . ػىيٍَِ خىاسدُ و خىاسدٌُوَ دَطشيَتُوَ

بُ وُسدًَك تاوِ ٌُضًَتُ خىاسَوَ ، بُالًَ ئُطُس بُبَِ  ،.بُكاس ًٍَِاٌِ وعذىٌِ دداُ 9
ويظتِ خؤّ ضىوَ خىاسَوَ ئُوَ ًِضِ لُطُس ًٌُ ، وَ ُِسوَِا قُتشَّ طىَّ و ضاو 
سِؤرووياُ ثَِ ٌاػكًَت ، ضىٌكُ كىٌِ ضاو و طىَّ ثُيىٌَذياُ بُ كىٌِ خىاسدُ و خىاسدٌُوَ 

ػًَخ ابَ باص دَلًََت: دسوطت ًٌُ ضىٌكُ ثًَغُوبُسّ خىا  )لىوت(، بُالًَ قُتشَّ كُثىوًٌُ 
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 ٌُِوَسكشدُ لُكاتِ بُسِؤروو بىٌذا لُبُس  لُلىوت ِ كشدووَ لُ وبالُغُ كشدٌٌ ئاو
 . 11/824هجووع فتاوى ابي باز :  . وُتشطِ ضىوٌُ خىاسَوَّ

ىخىس ٌُبًَت ، دسوطتُ بُكاس ًٍَِاٌِ بؤٌِ خؤؾ تٌُّا بؤٌِ ب .بُكاسًٍَِاٌٌ بؤٌٌ خؤؾ :10
 . 23فتاوى الصَام / ضىٌكُ بىخىوس قُباسَّ ُِيُ و دَطات بُ وُعًذَ ، 

وَ ُِسوَِا بًَطىواُ دطُسَ كًَؼاًٌؽ سِؤروو دَػكًًٍََت ضىٌكُ دووكُلَِ ُِيُ و قُباسَ و 
 . ضٌُذيَ واددَّ خشاثِ تًَذايُ و دَطات بُ وُعًذَ

ئُو كُطاٌُّ ٌُخؤػِ  :سَِبؤياُ ُِيُبُكاسًٍَِاٌِ بُخاخ بؤ ئُو كُطاٌُّ ٌُخؤػِ .11
ُِواكُّ دَفشِيَت و ٌاوًًٍََت  بُكاسبًٍََّ ضىٌكُ بُخاخ دسوطتُ بُخاخبؤياُ سَِبؤياُ ُِيُ 

 .221فتاوى أركاى االسالم :  دطُسَو بىخىس ، ٌاطات بُ وُعًذَ .و قُباسَّ ًٌُ وَكى 

ت بؤ ئافشَتُكُ وُسدًَك صياٌِ ٌُبًَبُ  بُالًَ: بُكاسًٍَِاٌِ حُبِ وٌُعِ خىيٍَِ حُيض .12
 .112الفقه الوَسر وأدلته :  ، ئُطُس صياٌٌ ُِبىو بؤٍ دسوطت ًٌُ .

 )إْكجََحَل رسِلج اهلل عائًؼُّ دايكِ باوَسِداساُ دَلًََت:  : بُكاسًٍَِاٌِ كمِ ضاو .13
ِ صائه    .1321صحَح سٌي ابي هاجه :  (َو

 . كمِ لُ ضاو كشد لُ كاتًَكذا كُ بُ سِؤروو بىو واتُ: ثًَغُوبُسّ خىا 

ضىٌكُ وشؤظ ٌاتىاًٌَت ُِوىو دَوًَك تفِ دَوِ فشَِّ بذاو  :خىاسدٌُوَّ تفِ ٌاو دًَ .14
وت بذسيَت و دَوِ ووػك بكات ، بُالًَ ضمَي و بُلَغًُ ُِس كاتًَك ِاتُ ٌاو دًَ ٌابًَت قى

 .11/313هجووع فتاوى ابي باز :  دَبًَت فشَِ بذسيَت .

ئُطُس ػُواٌِ سَِوُصاُ ثًَؽ باٌطِ بُياٌِ ثاك بُسِؤروو بنب دسوطتُ  .بؤ ئافشَتا15ُ
، دَبًَت يُكظُس ًٌُتِ سِؤروو بًٍََّ و بُ  لُخىيَين طىوسّ واٌطاٌُ ياُ ًٌفاغبىوٌُوَ 

بُ ثُلُ ئُطُس بؤياُ طىجنا ، ئُطُسٌا دسوطتُ بؤياُ  ُوو بنب ، وَ دَبًَت غىطن دَس بكُسِؤر
 بطُيٍُ طُس.َكُياُ وَ سِؤرووو  بكُُ دواّ باٌطِ بُياٌِ بُ ثُلُ غىطن دَسبكُُ و ٌىيَزياُ
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 (ئادابُكاٌِ بُ سِؤروو بىوُ) 
طىٌُت وايُ وىطىلَىاٌاُ ثًَؽ باٌطِ بُياٌِ ثاسػًَى بكُُ ، وَ ضٌُذ  .ثاسػًَى كشدُ :1

ٌُوَّ تا ئُو كاتُّ خىاسددسٌَط تش بًَت خًَشتشَ ، وَ وشؤظ بُسدَواً بًَت لُ خىاسدُ و 
طىَّ ٌُدسيَت بُو بًذعُيُّ لُ صؤسيَك لُ وضطُوتُكاُ دَكشيَت كُ دَلًَََ:  باٌط دَدسيَت ،

)اإلوظاك( واتُ: دَطت بُسداسّ خىاسدُ و خىاسدٌُوَ بَ ، ئًُ ػتُ بًذعُيُ و ئُؿن و 
بمًََت  بؤ خؤّ ُِس باٌط بًَز، با لُػُسيعُتُ ثاك وتُواوَكٍُ ئًظالً ئُطاطِ ًٌُ 

باٌط  ئُو كاتٍُتا ُبلُ خىاسدُ و خىاسدٌُوَت بُسدَواو)اإلوظاك( تؤ طىيَِ ثَِ وُدَ و 
 . دَدسيَت

طىٌُت وايُ لُ دواّ خؤسئاوا . ثُلُكشدُ لُسِؤروو ػكاٌذُ لُدواٍ خؤسئاوابىوُ و باٌط : 2
 .خًَشو طىٌُت لُوُدايُ  بىوُ و باٌطِ وُغشيب ثُلُ بكشيَت لُ سِؤروو ػكاٌذُ ، 

طىٌُت وايُ لُكاتِ سِؤروو ػكاٌذُ ئًُ دوعايُ  .دوعا كشدُ لُكاتٌ سِؤروو ػكاٌذُ:3
 وَ بكشيَت: 

ج
َىأ َب امظ  ََ ْجرج إن شاا اْبجَن ِت )َذ

َ
 .8422صحَح سٌي أبٌ داود :  (اهللءمػروقج ، وَثبََت األ

 ( هللاءإى شا) َدَواسَكاُ تُسِبىوُ لُ دواّ ووػك بىوًٌاُ ، و، وَ واتُ: تًٍَىويُتِ سِؤيؼت
 .ثُسوَسدطاس ئُدش و ثاداػت دَطت كُوت لُ الّ خىاّ 

 . غُيبُت كشدُ و قظُ ًٍَِاُ و بشدُ و دًٍَىداُ و بىِتاُ كشدُ ثاساطتين صواُ لُ.4

 . كشدُ طُدَقُخىيٍَذُ و  قىسئاُ .5

بُ تايبُتِ لُ دَ ػُوّ كؤتايِ واٌطِ سَِوُصاُ  تُساويح كشدُ و عًبادَت كشدُ بُػُو :.6
 .(  ليلة القدر) ؤ دَطت كُوتٍِ ئُدشو ثاداػتِب

 طىٌٍُت وايُ لُ دواّ باٌطِ وُغشيب بُياُ خىسوا ياُ ئاو :  .ػكاٌذٌٌ سِؤروو بُ قُطح7
 . بؼكًٍَذسيَت ، ئُطُس ٌا بُ ئاو  سِؤروو ضٌُذ دٌَكُ قُطجًَك ياُ خىسوا

 وصلى اهلل على نبيها حممد وآله وصحبه وسلم
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